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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (66) ة الحافظ العراقيشرح ألفي
 اْلُمتَِّفُق َواْلُمْفَتِرقُ 

 عبد الكريم الخضير  :الشيخ
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

  نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 واإلكرام. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجالل

 :-تعالى رحمه هللا-قال الحافظ 
 اْلُمتَِّفُق َواْلُمْفَتِرقُ 
 ُهممممممممممممممممُم اْلُمتَِّفممممممممممممممممُق اْلُمْفَتممممممممممممممممِرقُ َولَ 

َياُتُه ِلِعمممممممممممممممممممدَّ ِ   َلِكمممممممممممممممممممْن ُمَسممممممممممممممممممممَّ
هُ   َوَأْحَمممممممممممممُد ْبممممممممممممُن َجْعَفممممممممممممر  َوَجممممممممممممد 
 َوَلُهممممممممممُم الَجممممممممممْونْي َأُبممممممممممْو ِعْمراَنممممممممممما
ممممممممممممُد ْبممممممممممممُن َعْبممممممممممممِد هللاِ   َكممممممممممممَذا ُمَحمَّ

مممممما   َلُهمممممممْ ُثمممممممَّ َأُبممممممْو   َبْكممممممِر ْبممممممِن َعيَّ
ُم َأْرَ َعمممممممممممممممممممةم ُكل ُهممممممممممممممممممممْ   َوَصممممممممممممممممممماِل

مممممْ  َوُيْشمممممِكُ   َوِمْنمممممُه َمممممما  ِفمممممي اْسمممممم  َفَْ
 َعممممماِرُم َقمممممدْ  وْ أَفمممممِيْن َيمممممُك اْبمممممُن َحمممممْرب  

مممممممممممممممانِ   َعمممممممممممممممِن التَُّبمممممممممممممممْوَذِكيِ  َأْو َعفَّ
 َوِمْنههههههههههَن َمهههههههههها ِ  َ َسهههههههههه    ههههههههههاْ ََنِ  

 ج

 
 
 
 
 
 
 
 

 َمممممممممممممما َلْفُ مممممممممممممُه َوَخ  مممممممممممممُه ُمتَِّفمممممممممممممقُ 
 َنْحممممممممَو اْبممممممممِن أْحَمممممممممَد اْلَخِلْيممممممممِ  ِسممممممممتَّةِ 
هُ   َحْممممممممممممممَداُن ُةمممممممممممممْم َأْرَ َعمممممممممممممةم َتُعمممممممممممممد 
 اْثَنمممممممممممماِن واَِخممممممممممممُر ِمممممممممممممْن َبْ ممممممممممممَداَنا 
 ُةَمممممممممما ِممممممممممَن اَتْنَصممممممممماِر ُذْو اْشمممممممممِتَباهِ 
ُنممممممممممممموا َمَحلَُّهممممممممممممممْ   َثاَلَثمممممممممممممةم َقمممممممممممممْد َبيَّ

  ُ   ُةممممممممممْ  أْتَبممممممممما اْبمممممممممُن أبمممممممممي َصممممممممماِل
ممممممممممماد   َذا َمممممممممممما ُيهْ   َمممممممممممم ُ َكَنْحمممممممممممِو َحمَّ

مممممممممُه َفْهمممممممممَو اْبمممممممممُن َ ْ ممممممممممد  َأْو َوَردْ أَ   ْ َلَْ
 َأْو اْبممممممممممِن ِمْنَهممممممممممال  َفممممممممممَذاَك الثَّمممممممممماِني

 ِصهههههههه ِ  ابليهههههههها وأ اَمههههههههْ َ بً  وْ أ قَبِههههههههْيً  
 

 نا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،نبي ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 أما بعد:

المؤتلف  :من الباب الذي قبله افي باب المتفق والمفترق، وهو قريب جد   -الىتع رحمه هللا-فيقول الناظم 
والمختلف، الفرق بينهما أنه في الباب السابق الصورة والرسم متقارب، لكن النطق مختلف، وهنا اللفظ والنطق 

ف، لو قال قائل: حرو المتحد، متفق، لكن ما يطلق عليه هذا اللفظ يختلف عما يطلق عليه اللفظ المتفق معه في 
هناك، والعنوان ذاك هنا؛ عن تعريف الذي قبله، ولو وضعت العنوان هذا في تعريف هذا الباب  اأنا ال أجد فرق  
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

ألن المسألة مجرد اصطالح، يعني هل تساعد اللغة على التفريق بين البابين، يعني حقيقة الباب األول تختلف 
 هناك يقول: -ريفالتعا-عن حقيقة الباب الثاني، لكن الحدود 

 ابمنننننننا صنننننننورته مؤتلنننننننف خط ننننننن واعننننننننَ 
 

 ................................... 
 

صورة مؤتلفة، ولكن لفظه هناك مختلف، وهنا لفظه وخطه واحد،  اداد حم  ، حم  اصورته مؤتلف خط   اض  وهنا أي
اللفظ الثاني، يعني ق عليها خطه ولفظه واحد، لكن الحقائق التي يطلق عليها هذا اللفظ غير الحقيقة التي يطل

م  الرسم واحد. مثال   سالم وسالَّ
 الن ق مختلف.و  الب: 

 ؟والنطق مختلف، والحقائق
  الب: تختلف.

م فتكون الذات واحدة.مختلفة بال شك، لكن عند من يجو    ز اللفظين على ذات واحدة سالم وسال 
  الب: يدخ  عليه الباب اتول.

 م وسالم يخفف ويشدد.أو شخص يطلق عليه سال   سالم وسالم واحد مثال  كيف؟ 
  الب: ندرجه في الباب ةذا يا شيخ؟

 ...الباب األخير. لكن.
  الب: ةناك يختلف الن ق يا شيخ.

 يختلف. ،هذا مسمياته لواحد ،مسمياته لعدة
ن لو جئنا أقول: التفريق بين البابين دعونا من المباحث المدرجة تحت البابين مختلفة بال شك، لكن العناوي

إلى آخره، يعني اللغة تساعد على التفريق ...وقلنا لهم: المؤتلف والمختلف ما لفظه وخطه ،بالمؤتلف والمختلف
وأضع هذا العنوان هناك في المصطلح  أصنف أنا :وقال ،ح؟ لكن لو جاء واحدأو نقول: هو مجرد اصطال

 والعنوان ذاك هنا.
  .... الب:....

طالح، أنا أريد أن ننظر بدقة بين اللفظين، بين الترجمتين، هل يمكن أن يطلق على يقول: ال مشاحة في االص
إذا قيل: حماد في موضع، وقيل: حماد في موضع آخر، هذا  ؟اد بن زيدبن سلمة وحم  ا اد مثال  الباب األخير حم  

ه حصل الخلط، وفسر يختلف عن هذا، هذا يراد به ابن زيد، وهذا يراد به ابن سلمة، لفظه وخطه متفق، حتى أن
المبهم بأكثر من تفسير، حدثنا محمد في البخاري وحدثنا أحمد، يفسر بأكثر من واحد، فاللفظ والخط متفق 

افتراق، بينما اللفظ في الباب السابق فيه نوع اختالف، اللفظ  هولننظر إلى مسألة متفق يعني يطابقه بدقة، ما في
نه يطلق على شخص واحد بالتخفيف والتشديد صار عكس الباب لنا: إم مختلف، فإذا قفيه اختالف، سالم وسال  

وهنا ذاتان للفظ واحد عندنا، نقول: فيه اختالف، وهنا يشاحح في االصطالح، الذي معنا، لفظان لذات واحدة، 
، ال ما في اختالف إال من حيث افترض أن ما فيه خالف في مضمون البابين، مع أنه في اختالف في البابين

نوان من أجل التنويع، يجوز أن تخالف كل كتب المصطلح ويأتي بشخص يعكس ما هم عليه ويقول: ال الع
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 4 شرح ألفية احلافظ العراقي

ال  ،جادة عند أهل العلم بحيث سلكوها لم يختلفوا فيهامشاحة في االصطالح؟ نعم إذا تقرر في علم من العلوم 
لك االصطالح، عن الحقائق سيما إذا ترتب عليه اختالف في الحقائق، اختالف في الحقائق المرتبة على ذ

 -خارطة العالم-المرتبة على هذا االصطالح فإنه يشاحح فيه، يعني فرق بين من يقول: أنا أرسم الخارطة 
يصير؟ تغيرت  ماذاوأضع الشمال تحت، أهل الجغرافيا كلهم يضعون الشمال فوق، يقول: أنا أقلب الخارطة 

 ؟ ما هي متغيرة، له ذلك أو ليس له ذلك؟رضاأل
  الب: ليس له ذلك.

ابن حوقل أكبر جغرافي على وجه األرض عكس، وضع الشمال تحت؛ ألن هذا ما يترتب عليه شيء تغيير في 
نسميه عم، يشاحح فيه  نحنأنا أبو زوجتي أنتم تسمونه خال و  :ما يترتب عليه شيء، لكن لو قال مثال   ،حقيقة

ال ما يشاحح؟  وا 
  الب: ما يشاحُ.

أسمي عمي أخو الوالد  ناأ، لكن لو قال: اشرعي   األنه ما يترتب عليه حكم شرعي، يغير حكم  لماذا؟  ،ما يشاحح
خال، والخال أخو األم عم قلنا: ال، تشاحح في االصطالح، عليه أحكام شرعية، وهنا نقول: يترتب عليه 

في االصطالح؛  حينئذ   حمشاحة، اختالف حقيقي فيشاح ه: ما فياختالف حقيقي ما هو اختالف لفظي، نقول
م؟ فيهم فرق في ألن بعضهم قد ال يدرك الفرق الدقيق بينهم، يعني  ذا ضبطت حماد مثل سالم وسال  النطق، وا 

 بدقة ظهر الفرق حتى في الصورة.
 قال:

 ولهمممممممممممممممم المتفمممممممممممممممق المفتمممممممممممممممرقُ 
   لكمممممممممممممممممن مسممممممممممممممممممياته لعمممممممممممممممممد 

 مممممممممممما لف مممممممممممه وخ مممممممممممه متفمممممممممممقُ  
................................... 

 
 

 طلق على ذات بعينها، ونفس اللفظ يطلق على ذات غيرها.هذا اللفظ ي
................................... 

 
 

 نحممممممو ابممممممن أحمممممممد الخليمممممم  سممممممتة 
 

الخليل بن أحمد ستة، كلهم يقال لهم: الخليل بن أحمد، وزاد بعضهم أوصلهم إلى العشرة، لكن المقصود في 
الرواية بحيث لو لم يفرق بينهم في مثل هذا الباب اللتبس أمرهم خذ و كالم أهل العلم من تقاربوا في الطبقة واأل

على طالب الحديث، أما يوجد الخليل بن أحمد في القرن الثاني والثالث يوجد الخليل بن أحمد في القرن الرابع 
ال ما يؤثر؟ يعني هل يمكن أن يقال: بكر بن عبد هللا المُ  مع بكر ني قد يلتبس على طالب العلم زَ عشر، يؤثر وا 

ال  بن عبد هللا أبو زيد؟ يمكن؟ ما يمكن؛ لبعد ما بين الشخصين، هذا أمر يعني على طالب العلم أن ينتبه له وا 
 يقع في أوهام مضحكة.

، مثل ما يقول ابن القيم االعباس يقول مرار   االقرطبي يقول: لقد سمعت شيخنا أب افي تفسير القرطبي مر بنا مرار  
فينقلون رأي شيخ اإلسالم من تفسير القرطبي؛ ألنه يقول: سمعت شيخنا أبا تيمية،  عن شيخه أبا العباس بن

العباس، يعني القرطبي المفسر قبل شيخ اإلسالم،  يالعباس نفس ما يقوله ابن القيم، لكن أبو العباس غير أب
ل طالب العلم، بمن قِ  ، فمثل هذا ال بد من االهتمام بهعن شيخه أبي العباس القرطبي صاحب المفهم فضال  
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

ال وقعوا في الخطأ الشنيع، وقد ينسب إلى شخص من أهل السنة كالم مبتدع، كله بسبب االلتباس بينه وبين  وا 
، هذا خيرْ رجي والكَ غيره ممن تلبس ببدعة، وقد ينسب إليه قول في مذهب مثل ما قلنا في السابق عن الكَ 

، أو العكس، فهذا الباب ل به الكرجي وهو الكرخي مثال  شافعي وهذا حنفي، يقول: مذهب الحنفية كذا؛ ألنه قا
في غاية األهمية لطالب العلم، عليه أن يضبطه، وهو في الحديث الذي يترتب عليه التصحيح والتضعيف أهم، 

ال سوف يقع طالب العلم في هذا الوهم الشنيع. ،افضبط أسماء الرجال وتنزيلها على حقائقها أمر مهم جد    وا 
................................... 

 
 

 نحممممممو ابممممممن أحمممممممد الخليمممممم  سممممممتة 
 

أولهم: الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب العروض، مؤسس علم العروض، مبتكر علم العروض، البحور 
يعني متى  ،تتابعوا على هذه التسمية، ومثار التتابع وسببه هو اإلعجاب ،الشعرية، هو الذي أسسه، وجاءوا بعده

لكثرة الناس، قد  ابه، كل من رأى هذا العالم سمى عليه، وقد يحصل اتفاق   ا؟ إذا كنت معجب  تسمي على شخص
 للمتعاصرين. ايحصل اتفاق  

................................... 
 
 

 نحممممممو ابممممممن أحمممممممد الخليمممممم  سممممممتة 
 

 قال األخفش. ال في كتب التفاسير وشروح الحديث:ما يق اة عشر، كثير  عطيب األخافش بض
  ....لب:.... ا

اختاره أبو حاتم، قال أبو حاتم،  اال، ال أنا أقول من باب التفريق فقط، األخفش وقد يرد علينا في القرطبي مرار  
م طالب العلم الحديث فالذي ال يعرف أن يفرق بين هذه األسماء وينزلها منازلها يقع في وهم عظيم، وأبو حات

ال ينقل عن يعدل إلى أبي ه في غريب القرآن وغريب الحديث أبو حاتم السجستاني معروف لغوي حاتم الرازي، وا 
 أديب كبير من كبارهم.

سعدة، ون هذا اللقب إال على األوسط سعيد بن مَ األخافش ثالثة عشر من يميز بينهم؟ لكنهم في الغالب ما يطلقِ 
قيد ما في إشكال، لكن الكالم  يعني إذا أطلقوه فالغالب أنه هو، بل بعضهم يجزم أنه هو، وأما غيره فيقيد، إذا

فيما إذا أطلق، نقل األخفش عن شخص ال عالقة له باألوسط كيف تحدده؟ يعني مثلما تحدد أسماء الرواة في 
ومن تعلم عليه، ومن أخذ عنه، فهذه مسألة تحتاج إلى مزيد  ،يهومن لق ،من روى عنه، ومن روى عنه األسانيد

، يعني من باب التقصير امرار   االقرطبي وفي غيره يعني قال ابن بحر، مر بنعناية، ويرد علينا أسماء في تفسير 
في البحث أننا ما حققنا، حررنا المراد بابن بحر، ولذا قال بعضهم: الجاحظ، نحن نعرف عمرو بن بحر 

ن ما هو ، عاد اآلالجاحظ، لكن هل يمكن أن يقول مثل هذا الكالم، يليق به، هل هو كالم أدب أو لغة؟ هللا أعلم
من الضرر الشيء يترتب عليه ، فمثل هذا هذه فائدته، والموجود عندنا في الحديث وغيره من العلوم بين يدي

الكثير، يعني قد يستغلق عليك ترجمة، ما تجد ترجمة لهذا الرجل الذي ذكر قوله في كتب العلم، والسبب جهل 
ازان، ووضع بعدها نقطتين، تبحث في كتب الدنيا ما الكاتب أو المحقق على ما يزعم، يقول: قال أبو الحسن الز 

إن  :ن الزازستجد أبو الحسن الزازان هذا؛ ألن األلف والنون من المقول، النقطتين قبلها المفترض، أبو الح
ل محقق من المحققين، يعني ، وذكرنا نظير هذا الوهم في الحديث وهم شنيع في الحديث من قبإلى آخره ...كذا

ص من أجره ينقُ )) :، في قصة اقتناء الكلب: ولمسلماحديث اقتناء الكلب، هذا ذكرته مرار   في في قصة..،
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فيقلب المعنى، وفي رواية له،  "له قيراطان"ضع نقطتين: قال: وفي رواية وو  ((قيراطان))له:  وفي رواية ((قيراط
االنتباه لها، سواء  كانت من  يعني ينقص من أجره قيراطان، فهذه مسائل ال بد من ((قيراطان)) :يعني لمسلم

أيهم؟ كيف تحدد؟ تحدد بمن  تقول: قال الخليل بن أحمد، ءا، تجيال بد من االنتباه له ،المحقق أو من القارئ 
ومن نقل عن الخليل، لكنه في الغالب إذا أطلق في طبقته ال سيما إذا كان مما يتعلق باألدب  ،نقل عنه الخليل

 ،راهيدي؛ ألنه أشهرهم على اإلطالق، وهو مؤلف كتاب العين، أقدم معجم لغوي فهو هذا الخليل بن أحمد الف
يعني من المعاجم الموجودة التي وجدت إلى اآلن، طيب هذا كتاب العين شكك بعضهم في نسبته إلى الخليل، 

 ونسبوه إليه. ،لكن العلماء تتابعوا على النقل منه
 .............حمدان................    وأحممممممممممممد بمممممممممممن جعفمممممممممممر وجمممممممممممده

 

 أحمد بن جعفر بن حمدان.
هم أربعة تعدهم، أربعة كلهم يتفقون في االسم واسم األب والجد كلهم أحمد بن جعفر بن حمدان، الذي ال يعرف 

فال بد من التفريق  ،من هو من الثقات، ومنهم من هو من الضعفاء مأن يفرق بينهم هذا يقع في وهم؛ ألن منه
 بينهم.

 أبمممممممممو عمرانممممممممما ونيولهمممممممممم الَجممممممممم
 

 ................................... 
 

 يعني من بغداد، وبغدان ا"واَخر من ب دان"أبو عمران الجوني معدود في البصريين،  "اثنان"وني عمران الجَ  أبو
 موجودة إلى اآلن:  هي ي عادر د، ما ألغة فيها، وكان الطالب يحفظون قصيدة في المرحلة االبتدائية

 منننننننننننننننننننننننننننننننن الشنننننننننننننننننننننننننننننننام لبغننننننننننننننننننننننننننننننندانِ     ب أوطنننننننننننننننننننننننننننانير بنننننننننننننننننننننننننننالد الُعننننننننننننننننننننننننننن
 

لى ماذا-نعم، ومن عرب   .إلى يمن   -إلى ما أدري وا 
ال بالد اإلسالم بالد لكل مسلم.  المقصود أن هذه لغة فيها، والقصيدة معروف أنها قومية، وا 

................................... 
   كمممممممممممذا محممممممممممممد بمممممممممممن عبمممممممممممد هللاِ 

 نا..................واَخر من ب دا 
 ممممممممن اتنصمممممممار ذو اشمممممممتباهِ  ةمممممممما

 
 

والثاني ضعيف، الذي ال يستطيع أن يفرق بينهما قد يصحح  شيخ للبخاري  أحدهما محمد بن عبد هللا األنصاري 
 ."شتباهذو ا"يضعف الحديث الصحيح، كالهما يقال له: محمد بن عبد هللا األنصاري، الحديث الضعيف، وقد 

 ..............................ثالثة.    ثمممممم أبمممممو بكمممممر بمممممن عيممممما  لهمممممم
 

كلهم يقال لهم: أبو بكر بن عياش، األول يتفقون في االسم واسم األب، والثاني يتفقون في االسم واسم األب 
وني، والرابع يتفقون في االسم واسم األب والنسبة، والنسب، أبو عمران الجَ  والجد، والثالث يتفقون في الكنية

 .ية واسم األبوالخامس يتفقون في الكن
 ثمممممم أبمممممو بكمممممر بمممممن عيممممما  لهمممممم

 ثالثمممممممممممة قمممممممممممد بينممممممممممموا محلهمممممممممممم  ج  ج
 ج
 ج

 .اورد   ن أهل العلم محلهم، محل كل واحد من الرواية قبوال  بينوا يعني بي  
 ةمممممممم ابمممممممن أبمممممممي صمممممممالُ أتبممممممما   ج   وصمممممممممممممممممالُ أر عمممممممممممممممممة كلهمممممممممممممممممم

 ج
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: لماذا نحصرهم في : صالح بن أبي صالح، قد يقال مثال  لتابعين، وهم أربعة كلهم يقال لهيعني هم من طبقة ا
 األربعة، وكل صالح أبوه أبو صالح، ننظر كل من سمي بصالح أبوه أبو صالح.

  الب: ةؤالء تن لهم رواية واشتهروا.
هر أو نسبته، اشتهروا بكنية األب، وال يوجد غيرهم ممن اشت يعني اشتهروا بكنية األب، لم يشتهروا باسمه مثال  

 بكنية األب، مع أن في بعضهم نزاع، منهم من يقول: واحد منهم صالح بن صالح.
 ةمممممممم ابمممممممن أبمممممممي صمممممممالُ أتبممممممما   ج   وصمممممممممممممممممالُ أر عمممممممممممممممممة كلهمممممممممممممممممم

 ج
 

أبي : فالن هو علي بن تجد في كتب التراجم يعني شيء ما يسمن وال يغني من جوع، يقول لك مثال   ايعني أحيان  
علي أبوه أبو علي  ؟، هو علي بن أبي علي اآلمدي، جاب جديد هوعلي ثم يأتي بالنسب قال: اآلمدي مثال  

مزيد بيان، فبعضهم يقع في إشكال؛ ألنه إلى نسبته؟ يعني تحتاج المسألة  ،جده ،لكن ما اسم أبيه ؟ويش صار
 .الذي يبين قيمة هذا المترجمال يجد التعريف الكافي 

 . الب:.......
ل: صالح بن أبي صالح، كأنه لم يضف، لكن في الرواية اشتهر بها فصارت إذا قا إيه ألنه كأنه ما أضاف شيئ ا

أشهر من العلم؛ ألنهم قالوا في أبي بكر بن عياش راوي القراءة عن عاصم نعم، راوي القراءة قالوا: إن اسمه 
 .، كما تقدم في الكنى، اسمه كنيتهكنيته

 وصمممممممممممممممممالُ أر عمممممممممممممممممة كلهمممممممممممممممممم
 ج    ومنممممه ممممما فممممي اسممممم فْمممم  ويشممممك ُ 

 ةمممممممم أبمممممممي صمممممممالُ أتبممممممما ابمممممممن  
ممممممممم  اد  ذا مممممممممما يهمممممممممم ُ كنحمممممممممو حم 

 ج
 

واشترك  ،في الرواية عن المذكور؛ ألن الحمادين اشتركوا وجدت في السند حماد قد تبحث وال تصل إلى نتيجة
هنا قد يشكل كما بعدهم، الراوي يروي عن الحمادين، والشيخ يروي عنه الحمادان،  ةعنهم في الرواية المذكور 

لكن هذا اإلشكال سواء  كان بحماد أو في سفيان مشكل في الحقيقة  ،همل سفيان التبسإذا أُ  ،انقال، ومثله سفي
ال في الشكل في الظاهر؟ في الظاهر، لماذا؟ ألن كال   منهما ثقة، يعني ما يترتب عليه شيء، عرفت أنه حماد  وا 

يه إشكال، لكن هناك قواعد وضوابط بن سلمة وحماد بن زيد، وعرفت أنه سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري ما ف
ذكرها أهل العلم، ففي نهاية المجلد السابع من سير أعالم النبالء ذكر بعض القواعد التي تميز حماد عن حماد 

يميز  قواعد، وهنا ذكر شيئ ا ازي أيض  وسفيان عن سفيان، وكذلك في ترجمة هؤالء من تهذيب الكمال للحافظ المِ 
 ، فإن يكن يعني الراوي عنه.إذا ما يهملُ  بين الحمادين كنحو حماد

 أ لْمممممممه فهمممممممو ابمممممممن   مممممممد أو ورد  ج  قممممد مفممممين يممممك ابممممن حممممرب أو عممممار 
 

 اسمه؟  ما ،يعني الراوي عنه ابن حرب
  الب: سليمان.

قد أطلقه قال: سليمان بن حرب عن حماد، أو عارم  ،نعم سليمان بن حرب، أو عارم محمد بن الفضل السدوسي
 .لقه فهو ابن زيد، إذا أطعن حماد

 أ لْمممممممه فهمممممممو ابمممممممن   مممممممد أو ورد  ...................................
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 أو ابممممممممن منهممممممممال فممممممممذاك الثمممممممماني ج  ج  عممممممممممممممن التبمممممممممممممموذكي أو عفممممممممممممممانِ 
 
 ج
 

ال في الس ِ   افي الذكر؛ ألنه ما دام سمى ابن زيد فالثاني قطع   ؟ن والوفاة والتقدم والوفاة؟ نعمالثاني في الذكر وا 
  ، بل هو متقدم عليه في الوفاة.عنه اال يلزم منه أن يكون متأخر  و  ،ابن سلمة

 عممممممممممممممن التبمممممممممممممموذكي أو عفممممممممممممممانِ 
 ج

 أو ابممممممممن منهممممممممال فممممممممذاك الثمممممممماني 
 
 ج
 

كلم فيه في الرواية عن شخص، يعني إذا لم نجد ما لكن لو افترضنا أن أحد الرجلين تُ  ،يعني حماد بن سلمة
منهما ثقة، فأينما دار فهو على ثقة، لكن إذا كان  ؛ ألن كال  نميز به أحدهم عن الثاني هذا إشكال في الظاهر

 كلم فيه في الرواية في شخص يبقى إشكال في المعنى، ال بد من الوقوف على حقيقته.أحدهما تُ 
 أو باليمممممما صممممممفِ  اأو مممممممذةبً  قبممممممياًل     ومنممممممه ممممممما فممممممي نسممممممب كممممممالحنفي

 

 نسبة إلى بني حنيفة. لحنفي قبيال  ا
 .............................. قبممياًل     فيومنممممممه ممممممما فممممممي نسممممممب كممممممالحن

 

 ، النعمان بن ثابت.مذهب اإلمام أبي حنيفة نسبة إلى "اأو مذةبً "يعني نسبة إلى بني حنيفة، 
 أو باليا صمفِ  ا.............أو مذةبً     ...................................

 

 ؟ألنها موجودة في األصل، هل يوجد مبرر لحذفها ؛الياءاللفظ واحد، فإما أن يقال: حنفي، أو حنيفي، تضيف 
ال حنفية  أو حنفاء؟  ؟وجمع حنفي المذهب أحناف، وا 

  الب: حنفاء مفردةا حنيف.
 مثل كريم وكرماء، تقول: حنفاء.
  الب: والحنفي أحناف حنفية.

ة الحنفية، ومذهب السادة ة، وفالن من أئميفكتب الطبقات تقول: في طبقات الحنوأكثر  ،هم تتابعوا على حنفية
أو من ينتسب إلى إمام الحنفاء  ؟هذا من الحنفيةلى بني حنيفة : نسبة إإلى آخره، لكن هل تقول ...الحنفية

 حنفي؟ :إبراهيم، كمن بعث بالحنيفية السمحة يقال له
  .... الب:....

 كيف؟
  .... الب:....

 لكن هل اللفظ واحد. ،لها متقاربةال، هي كل النسبة متقاربة، كلها الحنيفة والحنيفية ك
 ؟ الب: يعني ما جاءت في الْرآن يا شيخ

 هي؟ ما
 .امسلمً  ا الب: حنيفي وحنفاء، حنيفً 

جاءت في القرآن مثل حنيف وحنيفة، الهاء تحذف معروف عند النسب، ويبقى أن اللفظ واحد، والنسبة ينبغي أن 
ق بن علي؟ تقول: لْ إلى مذهب، هل تستطيع أن تقول: طَ ق أن تنسب إلى قبيلة أو يعني ما يفرُ  ،تكون واحدة
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الحنفي كما قالوا؛ ألنه من بني حنيفة، نعم، وأبو يوسف مذهبه حنفي نعم هذا ما فيه إشكال؛ ألن هذا تتابعوا 
 عليه، سواء  كان بالقبيلة أو المذهب على لفظ واحد.

لمذهب يقال له: حنفي وحنيفي، لكن ابن طاهر في من القبيلة وا كالم الناظم يدل على أن كال   "صفِ  أو باليا"
ألبي الفضل ابن طاهر قال: الحنفي والحنفي األول: منسوب إلى قبيلة بني حنيفة  (ألنساب المتفقة)ا :كتاب له

ثم عاد يأتي  ،وفيهم كثرة، األول، كلهم حنفي باللفظين، الحنفي والحنفي فيأتي باللفظين متفقين، الحنفي والحنفي
 ن أحد.سه أو ينقله عفريق من تلقاء نفهو بالت

ميع الحنفي، طلق بن علي وفيهم كثرة، منهم إسماعيل بن سُ  ،منسوب إلى قبيلة بني حنيفة الحنفي والحنفي األول
ميل ليد بن جعفر أبو سليمان الحنفي البصري، وسماك بن الوليد أبو زُ الحنفي، وأيوب النجار الحنفي، وخُ 

 الحنفي، وغيرهم.
والصحيح في هذه النسبة الحنيفي، وفيهم  ،-رحمه هللا-الحنفي الثاني: منسوب إلى مذهب أبي حنيفة  الثاني:

 كثرة من الفقهاء والمحدثين وأئمة الدين.
  الب: يصُ   الق الحنيفي الحنفية.
ما  الحنيفي، يعني من بني حنيفة -يعني إلى المذهب-ح في هذه النسبة يعني وجه التفريق عنده قال: والصحي

حنفي؟ أنت صادمت القوم كلهم، كتب  :حنيفي فقط، ما يقال :يقول لهفي المذهب يقال له: حنيفي، لكن 
ما أدري  ،تراجمهم كلها حنفية، وواحد الحنفية حنفي، هل يتابع على كالمه هذا؟ هو تابع فيه واحد من أئمة اللغة

 ؟نعمق هذا التفريق، وفر   ؟ابن األنباري أو ما أدري من
  ........ الب:

 ..فرق هذا التفريق، لكن يعني كونه يخالف جماهير الناس. وهابن األنباري؟ نعم 
  الب: يحدث  شكال.

ال ،نحن حنيفية :ما يقولون  ،شك أنه حتى بما فيهم الحنفية أنفسهم هما في ، وعبارة يتداولها أهل ...فالن حنيفي وا 
اللفظ واحد، والنسبة  ست بخطألكنها لي نها خطأ،: إاا إذا قلنهذ "خطأ مشهور خير من صحيح مغمور" :العلم

ف في طبقات إليه واحدة، ويبقى أن التفريق يجب أن يكون بين الذوات، وقد يحصل اللبس؛ ألن ممن صن  
، يعني نظير ما هو يمكن يكون قبل أبي حنيفة ،الحنفية أدخل بعض من ينتسب إلى القبيلة في طبقات الحنفية

أنه أدخل بعض من ينتسب إلى قبيلة همدان إلى بلدة همذان،  -على ما تذكرون -خ همذان فعل الديلمي في تاري
ف في طبقات الحنفية، يعني هل يمكن أن يدخل طلق بن علي وهذا ال شك أنه يوقع في إشكال كبير، يعني صن  

لجبار، وهو من طبقات المعتزلة لعبد ان كان قبل اإلمام أبي حنيفة، طيب الحنفي وهو صحابي؟ أدخلوا بعض م
دخل أبا بكر وعمر مثل عجبي من كونه يدخل أئمتهم، الطبقة األولى: أبو بكر وعمر، أنا ما أعجب من كونه يُ 

وسموا معتزلة بهذه الفعلة، أدخله في الطبقة الثانية من  ،الذي طرد رأس المعتزلة من حلقته ،الحسن البصري 
فون بانضمام فالن إليهم كما فعل من ترجم في المذاهب في المعتزلة، يعني عجب، يعني كون أهل المذاهب يتشر 

يرد  ...، مع أنه قال بعضهم، وجعلوهاكل من ترجم جعل البخاري حنفي   ،البخاري أدخلوه في المذاهب األربعة
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عليهم في أكثر المواضع المراد بهم الحنفية، وأدخلوه في طبقات الشافعية، وأدخلوه في طبقات المالكية، وكذلك 
 حنابلة.ال

  الب: وارد ما فيه  شكال.
 ين؟أ

  الب: أن ينسبوا البخاري لهم يا شيخ.
 على شان؟

 ...ا الب:  مامته وجاللته وأيًض 
ال مجتهد؟ مجتهد مطلق ما عندنا إشكال في هذا لكن كونهم يفتخرون في إدخال فالن في  ،إيه لكن هو حنفي وا 

ال قد يكون الواقع خ الف ذلك، يتقوون به ويتكثرون به، وأن مذهبهم مذهب أثر طبقاتهم هو من هذا الباب وا 
؛ ألنه يروي عن مالك بكثرة ويجله ويعظمه، لكن بدليل أن إمام الصنعة منهم، لكن قد يقبل لو قيل: مالكي مثال  

ن دخلوا في كتب تراجم المذاهب األربعة ميعني أُ  ،البتة، وكل األئمة على هذه الطريقة اما يقبل أن يكون حنفي  
ال لو نظروا إلى واقع الرجل اوقد يكون سببه التقليد، يقلد بعضهم بعض   ،من أجل التكثر بهم ،أجل هذا ، وا 

، يخالف المالكية في مواضع، اونظروا في فقه الرجل ما أدخلوه؛ ألنه يخالف الحنفية في مواضع كثيرة جد  
ن كان هو إلى بعض ال مذاهب أقرب من بعض؛ ألن أصوله تتفق مع يخالف الشافعية، يخالف الحنابلة وهكذا، وا 

حنفية وهكذا، وذلك لتقارب أصولهم في كثير من المسائل، يعني مثلما يقال: الشافعية أقرب إلى الحنابلة من ال
براهيم  ،لكن ما يمكن أن يقال: اإلمام أحمد شافعي المذهب، ومما يلغز به بعضهم يقول: هللا مالكياألصول،  وا 

ن أجل أن يتمم العدة، هللا م ،العدة يقول لك: ابن تيمية حنبلييتمم ي يكمل غعاد يب ،ومحمد شافعي ،حنفي
براهيم حنفي مالكي بل هو إمام الحنفاء، يعني  ،يملكه نعم، هذا صحيح، هللا يملكه لكن لفظ موقع في إيهام، وا 

ْبَراِةيَم{مثل ما قال:  نَّ ِمن ِشيَعِتِه إلَِ في طبقات الشيعة،  -عليه السالم-وا إلبراهيم ترجم [( سورة الصافات38)] }َواِ 
شيعي من شيعته، يعني شيء مضحك، يعني الحسن البصري من الطبقة الثانية من  اءإبراهيم إمام الحنفقالوا: 

 .اعاقل إطالق  شيء ما يقبله  ،المعتزلة
لكن  ،طبقات المعتزلة وال يعني هذا أننا نقر إدخال أبي بكر أئمة أهل السنة يعني أفضل األمة بعد نبيها في

اإلنسان يعجب من بعض التصرفات التي ال يقبلها عقل وال نقل، يعني متى ظهر االعتزال؟ يعني بدايته من 
وسموا معتزلة، هذه التصرفات ال شك أنها ينفع فيها معرفة هذا  ،طرد الحسن البصري عمرو بن عبيد من حلقته

 هذا خاص باألنساب. (األنساب المتفقة)فضل بن طاهر الباب وما صنف، ومن أفضل ما صنف كتاب أبي ال
ى جده األعلى وهو األول منسوب إلى السكاسك قبيلة من اليمن، والثاني منسوب إل ،كسكي والسكسكييقول: الس  

 بن الحارث بن سكسك. الحسن بن األزهر
لدة سلمية من مدن الشام، منسوب إلى ب :مة من األنصار، والثانيلمي والسلمي األول منسوب إلى بني سلِ السَّ 
ندي والسندي، أربعة السندي والسندي والسندي والسندي، كل نسب، أو كل لفظ يختلف االنتساب إليه من الس ِ 

 واحد إلى واحد.
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أسماء جماعة من المحدثين منهم رجاء بن  :، والثاني-اإلقليم المعروف-ند منسوب إلى الس ِ  :السندي األول
 إلى آخره. ...رولده أبو بكمن و  ،السندي

بن شاهك، وهو كشاجم ي، والرابع: منسوب إلى السندي والثالث: لقب سهل بن عبد الرحمن المعروف بالسند
 الشاعر المعروف.

والقصري والقصري والقصري والقصري  ،والسالمي والسالمي، القزويني والقزويني ،السوسي والسوسي :مثلها
منهم خالد  ،ويكتب بالسين والصاد ة،منسوب إلى قصر بجيل :األول ، كلها متفقة مفترقة،خمسة ألفاظ والقصري 

إلى آخره،  ...وهو أبو المثنى ،منسوب إلى قصر بن هبيرة :لقصري، الثاني، وقد يقال: ابن عبد هللا القسري 
والثالث: منسوب إلى قصر عبد الجبار، والرابع: منسوب إلى قصر اللصوص، والخامس: منسوب إلى سكناه 

 إلى آخره. ...عقصر راف
يعني هذه النسب قابلة للزيادة إلى ما ال نهاية له، لو قيل: جاءنا فالن القصري، منسوب إلى القصر بن عقيل، 

ما يمكن إذا جاءك شخص اآلن تراجع له كتب  ،لكن مع التباين في المدة ال يمكن أن يلتبس ،موجود اآلن، نعم
 :ريري مثل ما قلنا في الحنفي األولالكندري والكندري، يعني الجَ ندري و يمكن؟ ما يمكن، الكُ  ،األنساب المتفقة

 وب إلى مذهب محمد بن جرير الطبري، نعم؟منس :منسوب إلى جرير بن عبد هللا البجلي، والثاني
  .... الب:....

 كما قال أهل العلم. ،باب إال وألف فيه، وكل من جاء بعده عيال عليه هالخطيب، الخطيب ما في
  .... الب:....

 رق مع المؤتلف والمختلف؟تباب المتفق والمف
  .... الب:....

ختالف في اللفظ والذات والذوات مختلفة، وهناك قد يوجد اال ،هناك فرق في اللفظ، وهنا اتحاد في اللفظ، نعم
من  (تفريقموضح أوهام الجمع وال) :وفيه ،جعل الواحد اثنين أو االثنين واحدالخطأ في البابين من أن يُ واحدة، و 

ومن جعل االثنين واحد، البخاري وغير  ،نف في الباب، يفرق لك بين من جعله البخاري اثنينأعظم ما ُص 
ر به كتابه، ومع ذلك خشية أن يقال: إن الخطيب يتطاول على البخاري من األئمة، لكنه قصد البخاري وصدَّ 

 البخاري قدم بمقدمة يتعين على كل طالب علم أن يقرأها.
  ........ الب:
 كيف؟

  .... الب:....
اآلن ما في شيء يناسب الوقت، ونحيلكم على ما ذكره الحافظ الذهبي والمزي في آخر الجزء السابع من سير 

 . وهللا أعلم، -تهذيب الكمال-لحمادين من التهذيب أعالم النبالء، وفي ترجمة ا
 .ه وصحبه أجمعيننبينا محمد وعلى آل ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 


